
o grupêlho que 'outrora perseguia covardemente (iS des,
candentes de alemães e italianos, varejando-lhes os lares, des,
respeItando_lhes as familías, saqueajjdo..Ihes Os bens e até
mesmo obrigando inúmeros brasíleíros inocentes numa cam,

panha degradante e sórdida, a tomar óleo de rí�ino é cem,
posto hoje de patifes e poltrões que costumam faze; fuxicos
no meio em que vivem.

,
No propósito rasteíj-o de criar desentendimentos e cs.

��.lecer confusão entr� homens de bem. cs palhaços e cre
ttnôídes de causas perdidas, remoídos talvez pelo ódio c ver.

r�ados p;eI� despeito, pr7:endem hoje iludir o. povo c-em

l?1"otas e mtrI,galhas de �a!Jeta. Mal sa!>�m tais contrabandis.
tas" pectl!atárlOs e gregorlOs da salafransmo politico qUe se
'lffl1c1amam �bútres 1íáu.s�apüti.aos do éailá\iÉli" de 'V�rir.w qlJé
surgirá, <1ep,?is do próximo pl.eito, uma éra nOva de lib�rda.
de e redençao para o Brasil.

Com as fhianças arrasadas do pais nós últimos doze me.

ses, com dez biliões de emissão e trez,e biliões d.e ági<ís, afó�
Fã Os

- necursos orçamentitrios normais e, ainda, COiU o deficit
mensal superior a um bilião -de eruüeil'os, estamos diante de

. quadro terrível, apavorante e contristador. Razões de sóbra
teve, pois, o sr. Presic1ente da República, quando retratou
r;ecentemente a nossa dolorosa

_
e gravíssima situação eeonõ

mica..financeira. descrevendo-a com realismo e sin�ridade.
Gertas bandalheiras e negociat.as praticadas quasi todas .em

Institutos, estradas tW ferro- e outros órgâ:ls autárquicos, por
gente desclassificada e desavergonhados cabides de emprêgo,
felizmente já foram varrídas dos setor.es administrativos e

dos govêrnos atuais, porque, anarquizaram e conduziram a

-Nação ao abismo· Resta-nos agora. portanto, confiar em

Deus e no futuro, para que não mais se corrompa a Demo
cracia.

-

DE ENIWE
ESFORÇO, I

-_ I
WASHINGTON, 23 lUP) - Os mite praticavel <l,flS armas termo" 2. �OO vezes a potencta d, bomba �

Estados Unidos conseguiram cons- nucleares, de �5 megatons, isto é, que cxpk.díu em HiroshilrLa"
truir uma bomba de hídrogemo i O governo jamais �clllr()u de'

":':uper-iigantesca". com a. força Pescador�s pol"nese" I público a potencia que se julga ter

oC;l<ploslva de cerca de 45 milhões V �

I"
nova bomba; pozêm, fOlltec-' in-

de trilita. (TNT} ç a "provaveã" I" t' formadas revelaram, em maio út-

capacidade suficiente para destruir rea IS81am mo 1m timo, que lhe foi atrrbuída, oficial'

uma nação, segundo um livro que • mente, uma forç:r. entre 10
-

mílbões

,,;;rá à luz a aa do corrente, Os i contra o comunismo I e 45 milhões de toneladas

autores do livro, James Shepley e I I Corrida. no campc lndustri ...l
Clay Blai;r. da revista "Time". dí- WHITBY. Inglaterra, 23

I
,

-

•
�

zero qu" a potencia calculada dai (UP)- D: _ d I··ATLANTIC CIT1, Nov.. Jersey,
• - '. zesrete pesca ores, "3 (UP) o 1" d E

nova -bomba é tão aterradora que J Ii , ! �.
- com ssarro ue ncr

po onescs roa izararn um mo- -

gi At'-' ""1 M d
as autoridades resolveram n-o s t" .' a (J......ICa, .. tomas urrav, a

, •

a e 1m contra o comumsmo, sur- - ti h' R' derá
arriscae a faze-la explodir na zona'. 1

' :
.

1- 't'
v _r ru, OJe. que a USSIa po era

"
I I ane o o COmISSarIO po 1 ICO

vencer ti
- crucial "ccrrida da po ..

de experíêncías de lnlwetok, no qu:> ia em seu barc e tr ca
- .-

Paeifico .

-'

_

. -
0, a�. tencía Industrtaí ", se os Estados

_

, I fland? I::' capítão na cabine.
, Unído; não intensificarem seu pro'Z. (118 vezes mais lIoder{lsa Depoís rumaram uara esse
-

. ,

Segundo os dois autores o cal

I t d b
-

d
-

dí
grama de energia atômica

euto da potancía do sup:r-gigan= pO,rI o, .oI11·t� ac.aàam _ et �d Ir Falando perante a convenção dos
aSI <} DO I ICO S au Ol"l a- sid '". -

d CIO MI"teseo engenho "aproxlma-se do li- .1
.1 erurgrcos a • urray p er-

I
ues, teou um "titanico" esforço apoia

do pelo governo, -a fim de con..

verter os planos de "átomos_ para
a paz" em eficientes usinas de
energia utômtca, neste pais e em

todo o munôo tívre, Segundo Mur

rav, o rracasso norte-americano de
Executar um programa amplo e vi
goro�o. ncsre p;::!tticular, dlei:A:arla
a iniciativa em mãos dos soviéti ..

coso Preveniu ele quc nem "consí

derações orcamentârtas" nem a

escassez de cientistas "deverão
atar nosso; pés nessa Impnrtantfs
síma cor-rida da energia nuctear? ,

Tr.llgédla, para. o mundo ,

Prosseguindo, declarou: "Ninr
guem -que seja familiar com a

tecnologia mundial tem {Jualquer
duvida de que, hoje em dia, os

soviéticos são capazes de enfren
tar um !lesario sób!;o. çnergia ele-

'têiJlitl��"'iij. li«ttna ��ü:a c_ N)

-

BIGBUR, Alemanha,
23 (UP) - Pelo menos

vinte pesso<Js morre..

ram e outras cinquenta
sofreram ferimentos em

consequencía da explo-
58.0 de enorme depósito
de combustível, esta

noite. O desastre ocor

reu perto da base aé--

rea norte-americana
em Bigburg.

OBGAO DOS "DJA'BI08

ANO X

TEMEM FAZE-LA EXPLODIR NA ZONA DE EXP ERIENCIAS
TOK, TAL A SUA POTENCIA ,ATERRADORA - TITANICO

- - - TAMBEM. NO CAMPO INDUSTRIAL

RIO, 23 (Merid.) - A

Sé-Ipagamentos
de benefícios' e

Uma Comissão da "Nona Me- aposentadoria, por !alta de <li
sa Redonda da Federação,das nociro.
Associações Comerciais do - Dispomos ainda de nU

Brasil" chegou à conclusão merário para a�n.der os pa
de que DS Institutos estavam g_ro.nentos � auxlhos e ben;e
na iminencia de suspender os fl�lOS a aposentados e penslO

mstas -

_ declarou, no entan-,
______._....-

!
t-Q, o Sr. Luís Lago, presiden_

•

f.;l interino do Instituto dos
Comerciários.

«Estava o Brasil alundado num mar
de lama, de podridão e de torr�pçã
- Garla do major Lameirãof ao Brigadeiro E��iIUnfJ�d�s, .

RIO, -Z3- (Meridional) _ A IIi).. Aerouautíea ao declarar; tacaram 110 Inquerrto � Galeão. te-las como pa�ao. Nao vo.u aqui

� O assunto está sendo

estuda_]
Em carta aberta .• o major Lamei�l dizer_ se v, (;�cJa. .as pos� co�

do pata ulterior deliber3.ção "rão declara ao brlgact<?iro Epami- I padrão
ali 11,!,O, a propna NaçaO

I
e ,- b-�sil";�a através de ',cssas -d�'cla�

Ao reportagem. associada. que, - CE... nondas: � -

' ..��.
-� �'"

'

mo já noticiou, já havia. .fiXa.ao 0'11; ;_ "Est::. carta. Ex.-no. Sr. briga- racoes sabem Julgar v. excía ..

trus pronunciamentos, ouviu ainda deírc EP�ondas, �nã,o � -uma
(Conclui na. 2;l!o pãgina letTa lJ

()3' brIgadeiros Guedes l'4nnlz, .l!!u- resposta as declaraçoes <Ie.� _

V . :'=:::..::-:.:.=�:::;;:...::::......::.:.::;:=::::;;::::::;::::::::::::;:::::;:::::t:::��
jalmar� l\fascllreu]las e LoYllla' D.al!� Exéla. é

-

apenas o desabafi:í', de
-

um

'lleri hem _ <l(l� _ ,�",gene-ral ,.Ttlatce;r; milj,tàr" que, ,AAtes de _ $,<e� - lll,),1l:�,
'I'áv,',l'a. As declara.ções desses ufi- li lmisUdro c qu� como militar e

dais tOl'<lffi aS seguintes:
�

brasileiro, não pode- calar-se quanr

Juarez: _ Ainda. nãu ti1..e tCJ.U,.. do mn oficial-gcneral conhecedor

po para ler essas declara.ções. Tal- da verdade, detnrpa<a. ilué.li.ndo

vez, lá par.;!. o fim d;J. semana, ve- um povo enganado durante 25 anos

-l'ei Sf,: é "ilOssivc-} ler essa. entrevl:;,- com mentiras, -confuso COl1'1' os til·

ta. timos aconte�;;ntc./5 uue abala-

Guedes': _ As dec1al'açóf:s ratu o Br.::sil e [n.-ido por conhecer

brigadeiro Epam1n.Qnda.s :não e seguir a trilha certa dn verdn-

recem respo-sta. de c da honestidade,

Ajalmar: - Am1ia que eu tive!!
se lido essa cntTcvista, não lhe da
ria. respo!.'b; :nem :far� .qualquer
declaração.
LOyola: - Não quero. tomar co

nhecimento !lessa. entrevistà.
Sobre o a'lsunto o wonunCia-l

menta maL' extcnso foi dado pelu
major �Chave5 Lameirão, um dos
oficiais da FAR qu� ll12.is se des·

Não serão suspensos os beneficios
na PrnUeocia lucial

I C a sas proprias baratas
I em vez de apartamentos

Também (IS luarítim-os
- 'llenl� :tJ.Wllerárip· pard

atender a todos os nossos ;en�

cargos durante Os meses
'

de
setembro e outribr() �,declá
rou, por sua vez, o sr. Pàu
Uno Jacques, presidente do
Instituto elos Marítimos.

Generais Já InJicados
Para Prestar DepoimentoMaiores recursos financeiros à fundacão

•
da Casa Popular

LOS ANGELES, 23 (up) - .As

I
jã estabelecida por quaJ.!1'11el' com

linhas aérea; japOllesas fIo.maram panhia d� �v�a�ãO. O vôo p:é'1nau4
posse de mn avião quadn-motor gural .;era lfilClado no prõxUllo dia

DG-6, d"stin�do à prOjetada linha I cinco. vl'•.mdo para São Paulo .2
Transpacllica, de TO'luiQ a São missão oficial ch.sfiada p�lo _

Iln'"

Paulo. Informa a empresa 'lue es- nbtro do Exterior, Kaisuo Okaza

S8 linha entr·:: o Japão e o Brasil ki. l'iIa.; o s�l;Viço regular :;;ó está

com seus vinte e tt'ês mil e duzen·' previsto para infcios de cinquenta
t,os q,uilometrt;\s, é II mais longa e elnç"

me da lua Tonelercs. Nessa
conftr'�'l1ria, o referido[} oficial.
aviador Dô::; o géJ!';:.ral Fiuza
-:lc Ca.<1l'o :.\ par de diversas
I=<.l1LeulH1'iaadc1s das inv:es'.
ga;-;ões, VIsando esclarecer di;!·
talhes ao :relatvrio que acom

panha (; já volumoso proces.
S0 ç faemtar. assIm, a tareIJ.
d�1 st'u novo presidente.

SO' O MINIS,TRO PO*
DERA' INFORMAR

Logo .após ter. o general ROMA, 23 (UP) - Vários
Fiuza de Castro assumido a médicos foram chamados com

presidellcia do mquérito. a urgencia ,ao leU):) do ex-mil\js.:.I�_-_.,--""'""--,---
reportagem procur,ou�1l tro do exterior'Attilio Piccio_
seu gabinete· O chefe do ni, que ·sofreu uma crise ner':'

tado Maior d'o Exercito la- vasa quarenta e oito horas de.
mentou não poder prestar ne. pois que seu filho :foi

_ preso,
nhum esclanecimento. "Não como envolvido na morte de
cabcra - disse ele -:- prestar I�W�il�',�m�a;;;M�o;n;;t�es�lii'·iBi_iiiii;;..iiii�����iii����;j�;�qualqu.er ini.ormação, sobre
'o andamento do inquéritt) ou

d-!; alguma providencia que
venha a .se tornar necessaria.

do adiantara "Rosa Branca�"

\
Benjamin .

I
Benjamim. Vargas, por quem Os trabalhos que me :foram

o general Mendes de Mora(!Ji Na tarde doe -olltem, prestou fôra convidado. sem contudo conlíados tem curater reser-
I{fereoera-lhe 100 mil cruzei- depoimento naquela es:P€c�� deixar de pertffilcer à guarda, vado é assim seuli resultados
r. S _para a execução do "SP.r. Jlizada o motorista de Benja- d;� onde continuara a receber serã� -.;ncaminhado5 ao mi�
viço".

. .
riÜll Vargas, Luiz Bezerra d2 a gratificação de 3 mil cruzei- nistr,o da Guerra que, natural.O delegado - SIlvIO Terra, Moura, que aliãs é o segundo TOS mensais. Comumente di. mente, fornecerá depois a�

p�esident2 do inquerito poli_ ten�I).te r-eformado da Policia rigia a camionete d� . chapa Imprensa as informações jul-clal e o p�omotor Cordeiro Militar. Revelou o proiissw- 13.59-56} pertencente a Ben- .

Gu-erra, deSIgnado para _aeom_ naI do volante que pouco an. jamim, pois este ràramente �i:r��i����edaa�;�iã� pu;li:panhar o processo, eleelarara:ID tes de 29 de outubro de 1945, se utilizava do seu "CadiUac" ea".
'

à reportagem que na sexta. quando .E.erVia naquela Ct;l!'pO- chap_a 13-49.19· Ao que fomoS informados,
feira proximn, ,!lia 24, do c,C!r- rnção,· como praça motorista, Quase agrediu us

a nova comissão doe inquérito
!,cl!.te, .

r.emeterao o 1n!!uel'lto Íõra reqUIsitado para traba- fotógrafos. policial-Dlilitar se comporá do
a :-11�stIça, com. os pedldG1S de lhar .no Palaci-o- do eatete Ao deixar o gabmete do g.eneral Fiuza de Castr.o, seu
pr:sa� L:re:-.entrya para {JS �elldo convidado por Greg� delegado, onde prestara seu presidente, do[) tenente�coro.

prlnO�;W l�p�tados. rio, a faz.er par� da - guár?a (Conclui na. Z.a p!tglna. letra. D) nel Silv"Ío Coelho Frota.� que

s

as oras
pe.,••,soal do presidente. Hã ------ ,.;..._.....;. -

D:a�t�:�n�� de ontem. to_ t:���l1�� �m�n����� d� INTERROMPEU O PAPA O DESCANfO fORÇADO
ram OUVIdas outras testemu..

' "
nhas, reputadas\ de grande
importáncia para o .esclareci.
ment.'J do atentad'o da rua To
neleros, dev.endo depot" ainda,
antes de amanhã. {JS indicia
dos Benja.rnin Vargas, d�puta
do Danton Coelho e o general
Merida de Moraes.

O �f}tQr�� iJ�

I"UIZA DE CASTRO: 80' O MINISTRO PODERA,'FALAR A' IMPRENSA
OS NOVOS' MEMBROS DA COMISSãO DE INQUE'RITO

RIO,23 (Merid.) -Ontem,
o c<lTonel Adil de Olivéira ea�
teve no Ministério da Guerra
em longa conferencia com o

general Fíuza de Castro, che
fe do :Estado Maior co Exérci.
to. designado pe1;l ministro
Teixeira �- Lótt para prosseguir
nas diligencias e fazer as to..;
'mada3' dà depoime-ntos neces
sári:t1s à conclusão elo inquéri.
to polidal militar sobre o crÍ-

Bem C): lAPI, COIU
RIO, 23 (Merid·) -- O

n:"'lbiC,e
à nossa produção agríco_ lho que se ,até hoje a Funda. esperanças

\'0 dir�tor dl\ Fundaçã,p da Ca- la. Eis porque devo constituir ção não realizou os seus aI� Também o sr, João Paulo
sa PO,9ular tem grandes pIa- para a Administração f'úblicu tos Objetivos, a culpa não cu .. Veloso, do gabinete da presl
lIOS Dara proporcionar aos tra. assunto da mais alta relevan" be, ".�m muitos casos", MS � dêncb dQ Instituto dos ln
b91hadores moradia barata (;) cÍ3 ,o pro,9orcionamento d€' seus antecessores, p-ais ,os �·e· �u.strÍárj�, garante que há:,
com relativo cornorta, této condigno a:s trabalhado- cursos de qu']> eles dispute.. no IAP1, dInheiro, para a-
- Sem pretendei" cr!tkar a.'S res urbanos .:; rurais, poden. ram foram. por vezes, peque. tender às despesas de .quatr.o

administrações anterior€:s do o:> mesmos desenvolveI' ,H nos, irregular.;s .e incertos. li: m�ses. soem contar as arreca:'
disse-n:s o sr. _Américo Pachf� .• seu ll.',bõr quotidiano com eS.. espera contar com maiores dações feitas nesse períOdO.
co Carvalho - anuncÍJ, des- ta ,:s_:léd.:! de tranquilidade recursos, tendo em vista 4' Segundo conseguimcs apu
de

_

já, qu: .�vitarei, t.ante �u;: sáo casa própria é su:;ce� intCIlésse do pr.esidente Ca:fe rar, nOS, demais Institutos 'àS
qu�mt() pOSSiVeI, a construção tIvel de facultar· ,Fllh� em que seja impulsiO- dr.s;ponibilidades financeiias
'de apart�mentos. Procurarei, Reconhzce, n9 entanto. !;\ nada a construção da casa garantem a continuidade d.os
:como solução 12conomiea e 80.. sr. Américo Pacheco Carvn. própria para os trabalhadores. seus serviços.
daI mais compativel c{)m as

'

� inclinações do nosso povo,

�����i:!f=�:t::�,:·· Busca Q polioia o paradeiro do
recursos: :fin.ancJll!i-ro:!>

O sr; Américo Pacheco Ca;�

t
·

-t d 1 M dEIlt�i :i:�;���!!st��;i, mo 0::'18 Q o genera
.

en EiS
�:;��v�O:Ul��o��m:ef��iá���· Novas e desconbetidas lestemunbas prestam seUl depoimen,tos em s i g i I o
- A obtenção da casa pl"Ó�

,

p:r'ia - prOSsegue ° .superin.. RIO, 23 (M'i!ridional)
tendente da F.C-P. - é, SE:111

Continuam as autoridades da

dúvida. a mais justa ambiçã'!) Polida Técnica em diligen
do homem. E se assim é 'nos das para localizar o motorÍS

oúttros urhnnos, m,ais se acen,.. ta com alcunha "Rosa Branca"

túa nas zonas ,rurais, l()nde se que servia ao general Ang:elo
,aconselha a casa própria C4- !\'Lendes de Moraes e, conf.or-

n\o o mais adequado meio C.I� me noticiamcs, havia d:eclara

fixação do homem à terra, �I.. do ter l"i2cebido várias ofertas
vitant;}Q o seu deslocament(l daquele oficial para .eliminar

para as metropoles, fenome- o jornalista Carl::� Lacerda.
Th2 qU,í! constitue um sério ó� NUlna dcssas ocaslOeS, segun.
.�-----�-----------���

Sofreu, Picciooi
crise -nervosa

F O R D

Avisa;mos os �ossos leitores e ao povo em ge:ral
que, ,mechante pcol'dô _ c�n: a' Pr�feitura Municipal,
publlcaremos' - sabado - prqxrmo,' dIa- 25, àS listás d"âS
secções eleitorais do DiStrito da �éd� de Blumenau
contendo o nome e o mímero dos títulos dos eleito�
e os locais. onde deverão votar� As pessoas interessa
da::; ItR obtençãô dessas líbias, deverão tfficomendá ..las
nos _Postos de venda avulSa dêsse jornal, ÇCm a devi�,
da antecedência, uma vês que, não procedàrelnos, i-e.::
seryas de exemplares para atender solicitaçõés pos�
tenores. .

'
,

'" ,
-

,

-

_ [ ,

CASTEL GANDOLFO,

231
t'Íou aS recomendações do :má.

(UP) O Papa Pio XII.o inter- �iC? �o Pa!"lil, di'. G;ales que
mmpeu, hoje. seu descanço lnsISÍla com seu paCIente p,:
t:orçado para receber um gru� ra que não se e:xcedP-SSe; pOIS

po de setec:::ntos peregrinos, embora seu i:stado geral te.
Rll.. 15 de NOVell'lbl'll, llorté--americall'os, entre osl nha melhorado, os 'ataques de
Casa do ti.A, _ _ quais dois lardebis�:ls e �ete soluç.o aparecidos há oito dias

f "-4Iõ1W_........4Riii''''''"'_�__4 ....wS"<õ...."...,.;
i bispo�, ])�$a deciSão c\lntra:- aint;!a não ce�1?aram, -

PEÇAS LEGl'!'IMAf'i

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



eficiencià

casa de ma

da Velha. Fu-
,Nome que se impôs pela iníellgêntla, pe
la dedicação e pelo amor à ferra calari ...
nense.

c� ,
••

.. '" ..

Volar em, HERCILlO DEEKf-,é eleger ao Con ..

gresso Nadonal um homem conseio de
seus deveres para com o' povo.

• :II' fII·X-.

ItfRelLIO D:E E K E :

UM candidato do Vai e do Itajaí para de ..
fender os. inlerêsses do Estado na tâmara
federal;

- ;.: � ,
',. .

,

...�, :
�

e= :'t .: ._
. - �,

,UM . calaririense que representa trabalho 'e
honestidade••.

.�. ", "'" � �"" �
1

. Prosdócimo S. A.,
precisa de rno_çus para
serviços ele balcão.
Prefere-se já com prá
tica.

,
.

UM administrador 'que deve ser aproveitadoH, É' R (I L I O D E E K E:
O (&NOI0110' DO' POVO - • - x

"

,D Brasil. ,pre�jsa ú�· bnmens UH .lêID�eri ue Bureilio Deele

H o J E - SEXTA-FEIRA - às 8 horas -,'HOJE
JEAN RENOIR, apresenta .:) seu magnifico ,fUm;e em TEC-
NICOLOR:

"

'RIO
Um magnífico flilmc, rolado inteiramente ?� IAld:ir.l, .�m

maravilhoso, TECNICOLOR, com' bailados, mUSICa e míste,
rios, na INDIA!

_

THE RlVER - RIO SAGRADO - uma prodtiçao de Jean

Renoir, em deslumbrante tecnicolor- UM FILr,[E NATURAL,
FILMADO NA INDIA!

( I N E BuseH
II O J' E SEXTA.FEma - às 8: horas, -.'HOJE

r�IfAIS UM EMPOLGANTE WE8TERN!'
.

F O t A G I D O O A L-E' I
Emociunantes aventuras- no velho oeste. Acompanha a cun-

serãado O PORTO FANTASMA!' -,

pnrtc (lbses oficiais c v. excla•.

Ini:-<'m9 Q sabe. Por -quc--nâo 'Pr�n�'

V. excia. declarou: "A Aerunau- deu ou impediu, como declara, ês

uca não Iern moral para publicar tcs (,ficiais ao assumir a pas.ta fia

cscandatos quando apropria 1',..,'1 Aeronáutica,' Se ê1es eram indis

':8tá para' ser limpa". ciplinndos, OU estavam fazendo al-

Não é poscívet que se jUlglIl' a go con+r.i qu z.lquer- regulamento.
Acronaut lea pelos �J"t(JS COIIH=·t.id�' '�'l [acil prenõe 'los. Ma� _V4 exeía.

pnr alguns de 'cus oficiais. salw-I ,.1IIJIa de.. antemão a vl!rda�e e,

dor que foi v. exeía. desses erros, I quando H verdau,e representa dig�l
porque "n;;o procurou puni-los niciadc e força moral; é tmpossíve
q,iún6:J 11!.) 'ocasião �l'f\ pessoa

i

do ·eclllba\ê-Ie. . ,_'
!:,on.fiançn do prcsid!Ontú da Ucpú.· Nfto há ol'..;táculos,. exmo.. S1'.

l:!lica? Agora'" protcgído peía C.I' hri!;;a(:éin Ep?tnÍllondas; quando
modidade de urna rerorma quan-

se
'

luta p_T�" 'verdade. E Q Brasil

do :1 N:.!.ção atravessa momentos estava se "fundando num mal' de

angustlosos e g!'�\'e' é que v .

lama, de podridão :: de corrupção.
cxcía. os torna púhlic,'s?

'

COlHO mj litnr c hrasileiro seria
• Uilll.C.· nüo combater êste estado de

• �i�{lt t:'.tn não é hOL'!:.�\ioarlp nt�'J.d

natrlottsmu, isto foi conivcneín C

_pusilanimidade flJUHld:) v, excla .

estava na !'tiv� c ,'q nlUl:l�ntp é 1)

portuntsmo.
}', f, outro l::du, não i: ""'si vc'l

d irr.Inuf r per ....ntc u !'ipç;h, (1 -j(h:.u

l

t,'ol',n:i, Cotn,O :u�i �eri!\ legar a

meus fillws IIIlI!1 Il�x:ança triste e

vrn:unho:(!
�

de não ter feito ou

cumprido {} mou dever. .

Amo é-te meu Dr,lsH, e tudo (J

que nele contem c farci ludo u.

rruc m : fór possrvet dentro c Io

ra do meu setor, .Jl�r:: Ievá 10 a

-un futuro melhor. ras.r Francisco
Major" .

cauce social e neligioso vem

de ,_ncuntra'r franco apoio
p-; r parte do público blumc,
naucnse, que não tem medido
sacrifícios para a realísação
do cmprcendímehto .

C�m o objetivo de angarlar
donativos para fazer ��C/� a' I

custeio da obra, II Comuuida.
de, Evangélica dc Blumenau
rr alisará, nó nróximo dia' 10
de Outubro, um. grande' fes
tival em Itzupava Sêca, oca

síão em que será lançada 11

pedra fundamental da nova

19;'�ja' Nessa oportunidade
.sérá extraída a tombola, em

que serão sor.eadcs 50 prc,
mios valiosos. no vulôr de 12{j1
mil cruzeiros', dentre- os quais
se destacam Os seguintes: 1.0
-prcmio - um refrigerador
·"Frigid!lire"; 2 .. :r Premio
um <Jp8:rclho d2 jantar de' por
celana, com 42 pf�ças; 3,0 pr��
mio - um radio "Philco';;
premios esses que se encon
,iram expostos na Secção Do-'
méstic:, da Loja da Casa do
Am:;ricano S· A.. �.

A extraf;ão da referida
tombola t-'2rá lugar 1l-J dia 10
de outubro, devendJ,} -cada bi·.
lhele concorrer COln três mí-

.

Não, Exmo, brigadch'o Epam!� J�ler{)s ,dif!?rentes, 1:1.0 preço de
:nC!ndas não houve incl},sciplina por I Cr!iii 30.00,

Um automovel "Mer
cedes Benz", tipo 170�
S - 1951, em. perfeito
estado de conservacão.'
Inform;;I-çóes à rtia S�

Paulo, nr. 3 . .011, com 0'-·
sr. Thalesmunes Alves. !'

���i��i�i�i��i��=���������g���!��i���.iJ

!' A T·E N ç Ã O
�A FAD.ltlCA m;; PRODUTOS QUlMIéos "� 'I H A' R1>

$� -_ PENHA - Sá') Pauh

jCha:na toda.:5 as Indúst:ias <; Oficinas Mccãn,jc�s catarinen_.
�scs'a Atcnçao a SensacIOnal descoberta nos 'ultunos tempos

, �CON1'RA FERRUGEM .

.

l' ri>;"'!, l�lmt>e1lJ que telll honor �J 1) Porqu,' raspar.a krrugl'lU do ferro use ill�Íl :,delação àaí ii raz[,Q ele não ha' �� ÁNTI.FERRUGEM "nUiAR"",:t d!>I\�\�ci,;\do Grel',c;:i� llutÇS lIe

IIeste have.t' sidio prese, Djs�\! o :<r. Limpa c COllserva .) .ferro contra f2.rrugem o

Be!1j";lnim var;;b qu� ':1 �egr('do � Z) Vai construir Casa na Praí::': Ique ·Gr-cgpJ:io ltlC cOnfiara nãu lú'

�fi proteja o I�Tr� contra íerr:, 'i\l, L:,':;õ!ndo
ii

t/il"l:cvelildo ;lo lÚngucm, ncm"�lle'.· �.

Imo - :!centuou - a sr,u lrn''i<o. ..
ANTI-FERRUGEM "BIHAR"

.;ntll' IJr,,;itl�nte da Rep'-,bliea, o �� 3) Sabeis qWlI1to custa um LocomoveI? ,.

_c!ual .en1 �er�:, oc��iií:. d�clan.ra �� Não deixe () mesmo enferrUjar, uS'c aluda 'hoje �!{tU!) Q �s5'!ssmo do,major Rub�ns � AN·1'I�FERRUGE.lY{ "BIlIaR" Ijogaram assim Hmc\1hTAo V"o srfl.'l �� i::onstituidos: Palmeiras: JUC[I: 'de seu governo, �; porque cl(mba,lc por complpI'J li ferrugem f":
, ' ·Quando recebera o C011\'H" ��, eUnSelT,l O Lucvmov�l.De Lucas eGordinho; Lázaro, �.,. �.. C5Imi""ão Pulieinl,·Mi!itar de �3 4) Sabds quan10 custa um AutODlovel'? ti,Zé ,Gãl,l.cho ,e NageI; Jonas, quérito para deper nn Galeão, ali <I" N- e6

MarziI�ho, T.;;ixeilm, Lupércio niin comparecera porqu� como ir- l;� ao espt.T3 que seu valioso Ciolrru cnI!.:1"1'uje. ��
e Zíco. América: Simões, Ma- m�o <i'1 .,rclc�ntc, n",!uclc mo'- :'i use ainda hoje I) valiol)) Produto Qtiúúico Imento agúdo da crise, precisa..a �; ANTI-FERRUGEM "BIlIAR" Si':dco e Oscar; Ibraim.Cocada,�,

i'
, c,stal' .:: seu ·1 ....do c .bmbcm por" ,'� '.' :fqU2 combat,�. a ferrugem e COI'�el','a o C"l"l'O- �.e Paraguai..... Gaivota:, Eu.cli�. ,e r.. .. .-'" '"

" ,que hnvh no Palát'Ío dI) �tc-jo :�AVISAMOS :i dísünta lreguezia, que �á encontra-se a'd.es, Alceu. Renê {S�gtlí) Pl'ctc' c!,;) dd:sa com c' fa1llcido � ,.

�
[zld.oro (Garriço),. �d(), Pâl.'\ide, r"EOlveu 'j 8L i>t:!;lj,"', "lIvenda O "alioso !u'odllto' A.NTI FERRUGEM nIHAR, no i�

, ." )nini vir. No c"-minho encontrou ',·.,�l'\fcrcadO, das Tintas' Pct{'rsen & Cia. "tda., ii nua Ir;: d'" �O único tento 'da 1atde,' .�.
.... �"

.i';:Gl'egol'io ,que lhe pediu {Iue pas.. �.,�N{)vembro, 137G.80 _ nLUlUENAU... ' '"

�marcado por. Zieo, <:;!:l.<; 6 lni� 'l'llSõC para seu carro, Gregor-io en'- -

. �; Repr:�entant� exclusivo para 8ta. Catarina:nulos, aproveitando.se de tâo Teferiu,�e ao devoit!l�n('). <lCU- 'J

sando _Çli!!l(:rh como ,'utor do ',' �.�". Reu_l'e,<4cn!a.ções. Reunidas Wcst Lida. i
tulla "furada" esp.etacular de r.�

knt".do. ;� Caixa P\ . .stal.' 5tH) _-_ Rua São Paulo. 2922
. �pr-esÍücntc \larga!'. 8,sen!edu entre :.. BLUMENAU - Sta. Catl'r!na. ��"ar�l·.t.. .,,:. f.:. '.l"·�·O!'o: _.07, ... sr. G�túll·O T.'I •

iov t,: ... .;0 _ � _�. _ U:.> 'I,;,; ,., �'t'�."·.o.�r.-....r�" •• '._'!!'J.-'ftn ...,.[l"oD,.,.ü.'''!II_Jlji.r.e-c:.i ....:.'..r-'.r.�r..,..�,.�(..;9Ç'.;.,�w41VargaH c que nüo F=cría, portanto,
..�. .� u...,.. .(l.tA'...).Vltú• .:..�.o.�oo.o�..... ;):Ck<e,) �'.o.c.'.oiõ 0S0'..,I oiíóiic�eceoeo�_

acon5clliável sua au_encia.
Rl!velou depois os.;. Bcnj.\mím

;liargas que .::lc;:;alldo cs'scs,' moti-
'ves '::0 presidente, esle' () apoia.-a.
Só deRois <;le ,no.rmalizada a. situa
çãQ. 'Pólftieo:·ni.mtr.lr: é que poll"ria
,,1?�lder àqu'ela solicitação da;: au

[ohl;Iadcs.

e

com o ar taful, do insensat<> que

perdeu a ra,,;ão.
Até aqui, vamos re,isti!ld'D à tor

menta ':f'àmbcrn esta minha vida
não têm sido owtra' coisa senão

uma moradia dentro de6 t,�mpo;'
rais E é agr::davel para quem es,

tá habituado no uivo do_"
dos lobos e dos chacais

e

molli>t:ràr, 'ainda, a' seus ad.ep�
'tos, as posibilidades de reais,

progressos em ��as possibili�
dad-es técnicas.
Na equipe .americana, des.

tacól-se ,0 trabalho adníirável
no .arco e

€st5.o sujeitos )s melhore.s ,ãr�
�itTo.s ,do mu�do, tevl,'!-us ái�l::
da' Sidvad:or Lemos, "mas

qu� apontamos acima, foi a

úniCa que p.OO�ría ter influi:
do na movimentação d) pl;)_
cardo
A renda atingiu 11 cUsa dos

;10.700 cruzeiros,

D

um pena máxima
-

. � .'

p,almeiXiiS, ' qu�ndq
!que sulJBtituiu ,De

i�1Í11t.iios fÚúiis do. préHa. jn�
té�·c,ep'tou 'é�ll1 q Íllão direita.
'wna bola arr,i!messada com

trica atomic�
Se a União'Soviética prctendier

;ganhar a corrida de, energia indu3-

trial, o preço dos reatores d:. éner
,!'lia nuclcar �erá..·el�vado, tão. e1,;-'
.\Tado, n9- verfu!de" que o compra
<lor s('rã i""n;ado a .abandonú' sÍ!us
1lircil',:< 'de nascimcnto e suas' li"'
IH;J'datl!:s ':ivi:<' ("ll troca dll Cller

r;:ia elétrica nuclear, Isso não de

ve: acontecer. Que tragédia não SE�

ria se a lider!mç!!. do mundo nes-'

pequena
f':p c"tnpn C!!lh;;:"E· p:-.i'"
rrüi.os :::ovi�tica5! H

ASSEMBLEIA qERAL ORDINARIA

". Pelo !JreSeni2, ficam convidados os Senhores Acionistas
dei'ta soei,edade. para comparecerem à Assembléia GeratEx�
traordinária, que se realizará no dia 30 d·� ,outubro dQ c·or..
rent? ano, às 9 hrs., no �scritór]o da sociedade. à Avenida
Nereu Ram-os S. N .. nesta cidade 'de Tirnbú, vara delibera.
rem sobr,� a seguinte

.

ORDEM DO DIA
.1)·,Collver:I::'Jl'J das açi1�s ·ílOwinativas em ao' portador le

consequente mvdificação dos estátubs .sociais.
2) Outros assuntos de interesse socia1.
Tímbó, em 21 de setembro d·,? 1954.

,RICHARD PAUL JR.' - Dir.-p.r.esidente.
'da Aeronáutica ·&'·_�;;;;;'S'
FOl'mule, oficialu1r'llte. pelos

1lOfldHiõ. entr._: ·out:;·,,, co;êa,,;, C?li[l is c,)111petente_;;,'· a denún.
e'!tá sujeito afé Ir" ..,!;1O à pl'I. l'la d�IE fatos que são do seu
sfio € à perda 'd :., privilégios cO�lbzr.:ime,ntç, 'a :fim de que
milít�n's> incll"; Vl: o uso da seja a t:('rto. o respectivo in.
flU'çl?' 1;I0r !1C\·!'::1' silenciado quérlto: Garantiu o porta-voz
durante. mUl':)S anos,' na aua_ do ministro que. nessas' c:m
lidade de ·:licial superior

-

::', dições o brigadeiro Eduardo
meSmo, c:; ministre. da Aero_ GOlpes levará ,() caso até o'rÍáuticá,

..
Soore

..
as 'b.'regularí_ fí.m, punindo :.s '1'�sPQnsávci5

dack:.s que. agora .vem de ..:1.(, PC.1<:I>: pr�paladas irregularir,�s!)mto dGS qLalS i dadl'i' . .<a:,mm, qUni;:; .for�m,
ciJI1'i,lLfa ({OPU.

f
AI) '-I UI'. apm··Hnos. t,nnbém

él. i;ituD�à.' do
.

!l'aj�H" Lame��
do;:,; te.spefl:5à:ve!s rão está S('llaO obj=to u'e ex"�

me, :!lOis a sita C'lrta ao bri
'gadeiro Eoaminond'as. está

d.-, Gome:,: agi1�U'(lr., tr.o .'36., ::t'ih't.-J inte:tpr2iada 'como
mente, que o úítimo :miní;:;tro, transgressão à di-scipHna...

'
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o negro é um bom polt, O dentista negro cOnsegUiu
cíal, extrair do feijão saía um com.

Esta opinião está se tor- posto similar ao ccrtísone-
'

nando cada vez mais difundi, : O cortísone é de grande va
da no sul dos Estados Uni. 10r na cura da atrite, mas. a

dos,
.

produção desta droga é carísst

I
Segunda um relataria do ma.

.Conselho Regional Sulista" u· Em compensação, a droga
ma organização com séde no descoberta Dor Julian é de
estado de South Carolina, é produção barata.

.

cada vez maior 'o' nUmero de J"cllian, que está. com 50 a

negros nas forças policiais do, nos de idade, é neto de um

sul.
'

escravo d:) estado de Alaba,
Atualmente, em 62 cidades ma.

sulistas há 301 policiais ne. Mas este não foi o uníco
gros em uniforme, e mais de negro a .receber um premia
30 como membros do servíço importante ultimamente.
secreto. Outra que fOi premiada é
As mulheres desta raça Ezzard Charles, campeão d.e

tambem dão bons detectives,' boxíng e, por assim dizer, o

e porísso já existem sete de, herdeíj-o da fama de J.oe
las nas forças policiais do Louis', .

sul. A Associação de Cnonistas
Entretanto, não é só neste' de Boxing de New York ou

sec.or que Os negros 'se distin, torgou a Charlt's a' placa Ed-
guem, ward J. Neil.
Em Chicago, um químico Este premio foi estabeleci.

negro acaba de recebej- uma do em 1938, e é outorgado,
condecoração por seus traba. anualmente, ao pugilista" ou

lhos cientifícos- pessoa que maiores serviço te;
S'h.ama-se Percí L. Julian, nha prestado 3fJ boxíng duran

e é diretor dos Iaboratórios te o ano.

quimiocs da companhia Glid· A !Jlaca leva ,Q nome de um

deb, de Cleveland e Chica. antigo cronista de boxing e

go. COrT>;,spondente da Associated
A condecoração :foi ofereci. 1'ress, que foi mortó durante

da ao dr. Julian p-?la Socieda- a guerra civil da Espanha.
de· Cientifica Phl Beta Kap- Charles recebeu a plac� n6

pa. passad'o dia 12 d-"! janeil'o, du_
Esta sociedade, que é a mais rante um grande. banquete no

antiga do g·enero n:os Estados Waldorf Asmria Hotel, de
Unidos, concede um premio a. New York.
nual ao cientista norte·ameri- Ao outorgar o ,:Dr.emio a

cano que fez a makir descD- Charles a Associação de ,Cro.
berta do an.o. nistas de Boxing declarou:
Julian recebeu o premio por "Charles é um homem cuja

hav.er descoberto uma droga vida privada é impecavel e

maravilh:sa na cura da artri. um pugilista cuja ação l:;lO ring
te. é aItament,e satisfatoria ... "
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Refrigeradores DoméstlcG8, Refrigeração em Geral �

,_=
l\láqufuas de lavar, Fogões elétricos, Aspiradores de

'_5====_.

PÓ,. Enceradeiras, Liquidificadm:es, etc .

Reformas -o..;_ Pintura.
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DOS .

"DIA"RIOB J1SS0CIADOS"
PROPBIEDADE D\A.:
IIA ... A N A ç A o ..

ç Ã o.',. II A
&edaçio. A.�tração e OficInas: Rua São Paulo ..

1191 - Fone 109:& -. Caixa Pilam!. SI.

.� ... �
•

• >
- '''.' ".'

D1r6tor:;'; J4AlJlUCIO XAVIEK

adalo!': BAlJL FAtiUNDB5

&XPltDIENT.e

AutnatUl'uS

'"ANuAL ..•. • •.•.•••. -.

SEMESTRAL •••.••

N.o AV1JLSO ••• ••• ••• ••• •• �

Cr$ 150,11
Or$ 80,01
Cr$ 1.00

SUCURSAIS:. RIO - Rua Rodrigo Silva, 12-
c- Fone 42-59�S - SAO l'AULO: Rua "I de Abrll

.... 13. - 4.e andar - Fones: (-U"I1 e 4-4181

s;
BELO HORIZONTE:'� Rua Golú, U -- 'POB

ro ALEGRE: - Bua .loio Montau:rl, 15 - CU.

BlTIBA: - Bua Dr. Murici, '70. - Z.o andu -

. Sala 233· - .JOlNVlLE: ....,;" Rua !Si. Pedlo, ,••

N�vo recorde de

I
de grande e brilhante quadro

helicópter91 . de super.especialistas da; LD.
.

Um helicóptero .do exército ckheed Aírcraft Corp,· dos

norte-amerfcano estabeleceu Estados Unidos. E isto.foi, em
novo recorde de velocidade

-

síntese o que se OUVIU .dos
,(para essa classe), ou seja, representantes dos referidos

250 q�lômetros 'horãríos. O .engenhell'os, l?-a recentE;_ assem.
aparelho

.

recordista é um bléia dos perItos de voo me.

'''Sikiorsky XH.39", para tres cânico, reunIda ,em Los Ange•
,passageiros. A marca anterior leso
de 234 quil{)metDos, havia sido
consegtúda' em 1951, pelQ' cap.
Russel M. Dobíns, pilotando
um helicóptero "Piasecki H.
2l". Quanto ao outro piloto
detentor do atual recorde, é o

major BiIlí I. Wester.

Rua FI. Peixoto,

Viagens aéreas quasi de

graça, no futuro;..•

Um dos mais eco:nu.mi
cos motores a jato

A "Bristol Airplane", de
L.ondre·s, ,acaba de divulgar os
detalhes de um motor turbo
'hélice, com o poderio die 4.000
.hp.

.'

.

' Esse motor foi :proj�tado pa.
'ra oorisumir uma média tão
baixa de combustí�lel' que, pe
lã írdmeira vez, l.Jlll'motor de
túrbina pode competir com

um motor dies-!;)l em econo.;
mia.

As viagens aéreas Londres
Nova lorque, .a um penní a

milha são as previsões dos
técnicos a.eronauticos britani.
coso nara um futuro próximo.
Ésse calculo se baseia nas

potencialidades demonstradas
pelas versões civis de ,aviões
como <r.> 'bombardeiros "V"·

Tais aeronaves poderão fazer
a travessia Londres.Nova I.çr
que, sem escalas, transportan.
do 150 passageiros da class,e
turista, através de uma distan
cia de _1455 milhas e com a

velocidade de 600 m. p.h .

V'Oltarão as asas retas
aos ·aviões· de alta. Ve

. _ '. velo,cidadel
.

Retas e finas,' .ao invés de

_ oe�R-e�s�. p�,judas .
e. enflecha.

({as,_sêJ:'q,o. as asas ·dos�aer()pla�
nós cb futuro dos que' deverão
cortar o ,espaÇo. em velocida
®s, pelo menos, dtias vezeS'

superior a dó som. Esta foi a
c·onclusão a que chegaram os

engel1heiros aerodinâmicos

. SERVICO DE TORNO
,

. E 'DE RETifiCAÇÃO
Retífica ExccIsÍ'01:'

..

D -j s t r i b u i rl o r e s
J�;::'--:::�:�"?'

,

• '\.",i·

brio nas relacões de trocas
advertiu. que quando .'se
'qUér manter uma, taxa de

RIO; :23· (Meridional)
cambio fora do lugar, o de-

Depois. de Ionga conferência sequilibrio
'.

se mantém e o

.unico recurso é mudar a ta-
exclusivamente sobre' tecní- ...

cambial, .

.

ca de balanço de pagamento
·Q(senllor.\Eugenio:.· Gudin;' - '''NAO SOU DE_F.LA....1 ...------------__-----------......'_ I.·f�iando no IIi&tituto de Res- .

seguros, emttiu conceitos CIONISTA';
sobre os. varias setores das

.
.

.

Gudín explicando a teeni-
finanças:. '.

.

_ Se a população aumen
ca do balanço' de pagamen-

ta em 25 % ao ano e o pa-
tos aos economistas que Ia-

. zem um curso de cambio nadrâo devida não aumenta, . .
.... ,

.

se poderá' emitir 2,5% ao Funbdação Getiüio v,argas,
d ;t t tâ ver erou:

ano, o mon an e que es a
N-

'.

def1· .' .

t··
em circula ão, .

. Mas -. ao, S?� . ;amoms a.

h'
.

.

..
'
ç .

, Sou partídárío ate mesmo
se a um aumento no ..

pa-I d 1······ ífl
d

-
. d íd

.'

.e um .. igerro sopro lU a-
rao e YI a, ou se .ocorre ci ", ". i

.

1"
..

'

fatores de desequilfbzío no . o�ano� iPO s uma igeira
comercio exterior, a emís- majoraçan de preços e .um

são não pode seguir o mes-
.

mo ritmo"•.

FABRICA DE MAQUINAS E FUNDiÇÃO MORITZ
, .. De EDMUNDO MORITZ .

Rua Uruguai, 30 - Caixa. Postal, ':4 ...... Telegr.: "MORlTZ"
-ITAJAI-

FabrlcaçJlo de Balança� do 20. - 36. e 40 kll. _ Bomball In;:le.a. 4e
1 114 - Eixo para serras circulare. - Furadeira. horlzonta1ll pa

.. zoa montagem em armação de madeira - Ferragens eompletaa '
.

Serra fita -. Plainas simples, 50 cento de l;lrguta, - CIUndro•. pa�
ta' padarias, moendas para cana e dragai cODql)eta. para areia e.

pedregúIhos - Oficina. de fundIçlio e estaJnparfa - l'loJeto.. Dr

çaJIlento5 e demais Jn1ormaçli:ell na Fábrica...

Talento Negro
Por AL NETO

39

rrrLORD"r
ALFAIATA RIA L T D A.
CONFECçõES .FINAS PARA HOMENS

Rua 15 de Novembro, 592 - 1.3J andar - Blumenauo S.C.

:::

1
J,

3
..

� ,.

.5

HORIZONTAIS:

ITOS DE PREVIDENCII
. 'io se adiam, porque a falalidade vem inesperadamente.

Adquiria a sua Iranquilidade
através de um seguro contra

1 - Cidade m-.=xicana; tatú.
bola· 2 - Abreviatura de ca.

pitão; fortaleza (figurado). 3
- Somar; terra propria para
cultura. 4 - Pouco profundo;
aldeia de indios. ã - Doença .

6 Viajante .. 7 - Aqueles; pos.
s,essiv:o (fllm.); prefixo� 8 -

Nome de 'homem. 9 - Indivl"
dual.

li' A \ç ,A �1 §.Iii U §
ANUNCIOS

N E S 'l' li: IO'8:N A'!l - ""K!I!'IIS.""".�_.........- .3.__Se:::.,;;.,.,=""'__...,.__..•-·-�.,..,..,-..............._-...............�-�....-.......--.......===-��__��t

VERTICAIS:

1 - Esvaziar; atràvés do. 2
- N{)me de homem. 3 - En
fraquecer; catedral. 4 - .Tl!)go
(pl.). 5 - Femea do cavalo
(pl.). fi - Arrojado. '1 - Ca.
chaça; caminhava. '8 - Dá
forma de cabana a· 9 - Des�
penca; nome ql1e na Bahia

·.dão à cola.
.

Deixou entender, o fítu- .'

lar da Fazenda, que em' sua

gestão' se
.

baterá por- uma
taxa justa de cambio. Fri.
zou que de 1950 para eá.. a
situação cambial·.' piorou
muito. E a taxa que
1939 fora fixada em

18,36 para: o dólar," ainda
permanece. Nesse. momen
to, .0 titular da Fazenda res

saltou:
- Mas, quem desconhece

que é mais facil uma via
gem á lua, do que comprar
dólar a 18 cruzeiros?!
II'alando spbre o desequili

CARGAS
Pará,Florianopolis
Expresso Blnmenàuen.se Ltda.

Fones: 1620 e 1752

. M E D 1 (. A M E N 1'0 S

D. R .

I N D IC A DOS P E L O

W I T T R- Q' C· K:
DAS CRIANÇAS

.

Nomes Composição

FERRO'
ARSYLOSf
Schmifz

Produto à base

ferro C arsenico.

CODYIOSE
Schmifz

Delicioso xarope a

base de BUod{}reto
de codeina.

Indicado e empregado
Preparado a base de eom' êxito segUro na

.dentição, nos C3S0S' de
descalcificação;.. nas

hemoptlses, nas 0"

teop�tias, na diathese
exudativa e n�uropa-
tica.

"

puríssimo.

(A'LCIO.
BABY

chIare to de c.álclo

BISMOL
�:b!�a�e:e

d�i6��1
Grandie

' 'eflcacid' ."
no

11/�'
de ampou-

esterilizado, rigorosa·' tratamento da siIilis, la. 2 vezés p�rmente neutro, abso· em toda: as faSes, no semliIla. Apli.•':
lutamente indicIar e adulto e na criança. ear .'.uma' série'
atoxico.

.

'

'

de 12 iItieções.

o T I L 1-
De ação

surpreenden-jSolução anhydra de t� nas- afecções dos

phcnil � dimethyliso- ouvidos, (otalgias, o"
'

pyra�olona. .. tites, .etc.). : .

-�-----__. ..
_

PRODERMA

Pomada secatl,..a .. fi
namente periu!nàdil
a base de oxydo' de
zinco,· oxydo amarelo
de mercurio, acIdo
borica, .

flor de �nii:o'
fre.·

..

A ànse 11e Ol�O,' d� \.�:ã�o�;�nt�o�o:eg�; \.. clwnopodio. Cada .co- vermes. Considerado
lhcr d'i) .chá contem o específico da' ver-

1 gota. mÚl0se.
'

TEXllAN

.

o pó {deal para <).
corpo· do bebé. Cura

tivo e 'preventivo das
brotoejas e assaduras'
alivia qualquer cocci�'
ra 'sobretudo a urti-
cária.

.
.

llorleo,

A
"r F A R I N H A N U T R 1'1 I V A
MElHOR PARA ENGORDAR' E

.

E' <> ALIMENTá IDEAL PARA DOENTES E CONVALESCENTES DE TODAS AS IDADES PELO SEU ..

ALTO VALOR ,NUTRITIVO E FACIL DIGESTÃO.'
". '... . -

NOTA: Em virude dos ótimos resultados .obtidos na análise da �'Farinha>Nutritiva Wittrbék". feita
no laboratório da Marinha; S. Excia. o Ministr� mi:mdou-aâotá�la. nos Hospitais e Navios; ,Ordem pu".

bhcada no Diario Oficial de 13-de Abril de 1946..
.

,

'. .•. . ....

••

1.".

Distribuidores: A R A U J O· f R E I TAS & (I A."
Cansei heiro Saraiva, 41 .. 41-A - . .Telefone: 43=0334'

A
.

VENDA NAS DROG,ARIAS
..

E . FA'RMACI'AS·

-j

Rua

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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BLUl\fENAU, 24�9-1954

Uma ::,utra coisa que não de
vc- ser t squccída é que a "be
Ieza nunc., é uma conqulsta
definitiva"; Mesmo quem 1'13;3_
C:lI bela: de\'c' 'saber cultivar
e defender a SUa bvIeza, Pou
cos euidadc s draríos, mas fei
tos 'corri inteligencia, assegu,
rarn resultados dura ve ís. - Fazem anos hoje:
Enfim é preclso não esque- - a menina Inês, filha do sra. Etha Loerch;

c- r que "cada Idád« tem a do casal Claúdio-Carmelli:t de
xua beleza particular", A mu.,

Oliveira:Ihnr inte:;.,<nte sabel�á 8'::'1' .

bela sem esconder a sua idade,
A natureza exigi>' ser ajudada - a srta , Norma Cumer, ky. do comercio Iaguncn.,mas se vinga cruelmente 'ck� filha do sr. Arno e sra. Ana
quem prOCUTU manter um,a d�- GUl11:er;

se.

srsperada e no fundo

Jl111illJ
1u13 ('onü'a Q tempo,

.

Co:».» se cc nqu+sta a .p?le- - a sru. Herondtns dos
Zi1') E' r':aln:.=nte J1ec"s�ál:iO Santos. csp:::sa do sr. Manoél
recorrer a ajuda e aos censo. do!'; Santos; :::t rrento, Il enlace matrímo ..111015, :10 ,"este;jsta'''� Q;lalquer. : _ a sra. Me1'cede; Storc,c:lpecl'ülst:J r,:spondera, qu e

,

," bo lcz., ó','i' .pode· conquistar ,�sposa do sr H91111�lth Stor'k:
cm casa com pouca despesa (,

alguns leves sacrifici.os. '

11, kl.l
ANIVERSA'IIOS I río

o wenino Osmann. filho
cio 51'. iVern<-l' OH" Loarch f'

- o sr. Marío Cavaco, 1'1'

sidente nesta cidade, e

o sr. Stuníslao Kunzis-

CASAMENTOS

do

,

\

;,����_...._.IConselbos De Beleza.i- " • .,.
_ • _ _ _

Os cremes g(lrduros:'� para

jmáSCa1'a
SÓb.l:e �', rosto prev;b�c -

, as .�eks secas e as adstríngcn.: mente Iavad: a seco; e se tíra, J------ IIirí ._.__�__i_;_ l;c,c; paravas peles oleosas' hão di pois d:� vínte 111inútói;: com ·,.!WIIIf\'.;.A

corrigem dcfinitiv<Jmente' ,
o água morna. PElra a máscara

tiL de _l)éle.' E é nruito iíTl�)O-' ctc gemá, l:iil:t� á g:ma e ad�c�(]j,:mte não abusar dcst:s prbdu.. nc_lh? algums.s gotas de azer,
'[mi. A ulhúcntacão !Jade L�', te de boa qualtdade.:
.{' tem. irrfluéncia. sobre os. do is

"
Ao, !lin�ai' os lábios, não

'ÚWJs d.:! pele. Para as mtrlhc, passe o baton além do conter.r n:,<; de nele srca, (5 alimeútu,;' no' riatural: p:.1dé·rá. sim, cor- I;I� d:v:ni. :scr r�cos cm vi�aminn' rigir: Ul�â Ühha' nâ. ,pérIe!1:a,G· ('.:Jl110 o Iigido. o Ieitc, 'a 11'WS ISS.o' deve se r feIto com

I
1 >Yiar:teigól. Para as de Dele u- m,uita disc1'iciio,' •

leu:>" (·doi. os a1ilTh�nt6s de-. S," Os seus cotove1(.<; são se
v!.m' ser :90br05 de gOl:dura;':.'{'�os e' �úhigad?s, esfl;eglie:o�

i doces devem ",,'r e0D11C;Ds dl;.,: todas as m'anhas'com um'p��nl-,i,créhll'J".nte. i1ho <;: oasse-Ihes. ('1:0 segmda,',I Entre as preparat;ões cas'ei- um crenw nútriiJvo, A,.' ndit:�
1

ra.'> para. (! traL'mént�, oú eui- f;,i.:a' ) mesmo e aplique. CIÜ
. dado da� pelc, a mais éoinum lugar d: 'c1':me, u mpoucó d,=
l

ii: eficaz é a velha rnúscara' ctt oleo d�' umendoas 9ôces.
'

; ovo, Cl:ra de úv' para iI pe- Pa:t:a -:s cabebs secos e fru-
.

, Je S'CC"l. gema de .OV:; para :.' CDS, ainda é ótim'l à fgmosa,

lJele ol!';osa, A rná"cai'a de cb- pOJnàda de tütano"Q,e boi. iuui
ra se Dr,:n'cU'a 'batendo ctn lÍ:e- to usado'not nossas aVós. To

': ve ,: cJm'a a "dicionando-Ihe, m�
.

� úiúino extraido de um

'um n{)uc' d� amido, em pS ',.'3S0 recem-cmnpr:1d::J. faça-v
muito fillO, até obter uma pas-' dCITÚer ·-m banh�J-marb. de
Ü1 bem .fluida, Estend�-se ',):i5 misture uma ou du'ls co

���V�;��� l11:re::; àe rhlmi 1';0 qÜal terÚ
sido posto', oura macerar, du-

SANTA (ATARINA t A. runt."! d()is dia!', um paniIi.ho
de,: rosmaninho.

- fi sra. Lina de Araujo.
esposa do sr. José M. de

.

À-

nial LIU jovsm Guaraci João de
Campós, com, a g,entil srta. A
na Maria, diléta filha elu sr.
AllLonio Jllão Burgart e de
rlna. Edv.:ig::s Cabral Burgart.
sendu () dto .civll realisado na

l"l:!siàen!:ia do pai d,ú noi vo,
sr. Clal1di.', Xavier de Campos,
;;llTindo dÉ' IC51t'�mllnhól por
parte da noiV'H o sr. Antouiü
Castelha ír; e sru. " Fer-nando
Duehene t' .�rCl .. .e !10r par te
do noivo o s.r. Guulbvrt o r�

sru. e Nazê1l','no Camisão e

sra A ccr im on ía reí ígíosa fui
panmInfada pelo sr. Gaubj

I Campos lê ;;1'<1 .. F""'c!el1wr Nu
lJes e .sra ...J�cy C:-1111P05 ):� 'sl'{).

c Laurean(l Pacheco e sr.;"

H'S')' c1Í\'anwnt:o pd<t l1'.,iva e

l1oi\'o, Ao distintn casal n",:;

SOfl ',otos de (eJicidadL's .

7"-�-------_. ._.at..""";'__

rau}o ;

r>l';ÇAS LI!;G_lTIMA,S.
Ca-a do. Ame-ricano S.A.

Rua J5 de Novembro, 473

, '

,
- o menino Wilson. filho

do casal Joaquim- Ana Perei,

I' ra e qUe nesta data festeja a

passagem do Sl'U 2.') anlversa ,

,Pina pronta. entrega:

R TORES
LINKE - HOFFMANN - BUSCH (L. H. B.)
de SalzHter - Watenstedt· Alemanha.

Motor ele 2 cilindros, OLEO CRU, de 22 H?, Cambio
de 5 marchas p. frente.

.

Equipados com LEVANTADOR HYDRAULICO e

ARADO de DUAS AIVECAS.

O TRATOR DE CONFIANÇA PREFERIDO POR

SUA GRANDE ECONOMIA E RESJSTENCIA,

PECAS E A(ESSORIOS
•

HASClMfl rnu

Cr$ 100.1)00.000,00
Total dos depósitos em 3113!54, mais de Cr$ 879.000.000,00
AGENCIAS E ESCRITORíOS NAS PRINCIPAIS PRACAS'DO ESTADO
DE SANTA CATAR! NA, NO RIO DE JilNED-:'O 'li' CLTRITIBA

Calcano para lavoura,
especial para recupera
cão ele terras cansadas
�omo arrozeiras pu qua,l�
quer outra lavoura, Iú�.
formacões na Marmora
ria Hâas rua São PauÍô
561.

, "

Ohtribuldof' ..m ,!'Ita•. Catarll!t$
D A li

Al"AMADAS CASIMIRAS
tI N O B' ,I S fli

lUarca 'Fabril da melhor

easimira dI} Braatl

-.X -

Linho! e .Avialllentcl
par, Altaiatea

-x-
liwa XV. 1360 - Cx. PO_,tal, lIA

BLm'lEN�lJ

FORD CHEVROLET - Linha MOPAR etc.
Caminhões F. 'W. D. (USA) até. 35 TOllclad<J.s,

CONCESSIONARIOS para Santa Catarina:

--- Com ú ;]Ch"é 1110 de 1I111

l'obusin 111'enin:J, c'corrido dÍ,;l
13, eh mê" ('m curso, nu SL'C_
;�o (k' l\üit-.rnidade do HDS_
I:iii<;l "Santo Allttmío·'. ach<J
�e em. i'ê.�tas o lar dn sr, Wit_
gand Bigilli e L'�(ma, j('",posa
da. Rita Bigini.

- M:ttriz: I T A J A ! -

ue Feverei;J:{J de 1935 End. Te1egr.: "INCO"

Cr$ 50.000.000,00
Cr$ 50.000.000,00

VI1JANIfi

Reserva

- Acham_se .lluspedaào:; n1l

cidade:
,

.!_ HOTEL REX: ,;rs, Ary
Nlo1'itz, lVIanoêl"B, Laus. A
�inkl' Silva, CaJ'l�s B3stos G"
l11es, L,:'o Dc:r,elli, dr, Charlt'�:
.I, lLmes, Francisco Roclolb
PesserI, Carl Edual'cl Fíedl�l',
'\-Valter Km:. Anion' Molterer,
Heinz HUylT. Nevei' Kok(>i.
Frederico Link Ntoio. Julio
F�?rnand<J V.;-,Il()�;o de Sousa,
MilitinJ Zaffal�i, Alban�l .J01'
g_' Amlwf. Edelmar Brandão
Frade.•JosÉ'" Soares.. MlgueI
Elias Nadel'" dr. Flavio Silvei_
ra Licont' e sr�, ...José Schmilz.
,João Pddade, O,;;va'ldo F(:'rr:l_
i ri. Eduardo Linhares Filhp,
1 Fa-111ino Marlo" Julio Berge],
: FdipP.2 Elias Aun, A,ntenor
: D. Baptista, Ad'2rbal Sigllorel,.
i li. AntollÍoJ AUgllSt:> Lania f'

I dr, Leobel;io Leal, sras. OIg:.!
: Voigt Lima. Emma Grimni

-

e

i Cecilia Viciorio Amhof.
,

I PRECEiTO DO DIA
! FONTES m� PROFAnAçAO
I Os convalescente:; de febre

! tífiea constituem perigosas
r fOllte,; de jJl'opagação da doeI".I

'

, ça. porql1e suas fezes. dUr:1Dtt'.
! aJgl1l11 tempo. ainda con!ém

i bacil:;,s.
I Se há .'Pouco tempv Í(W(� ru·r
,

t� febre tífica. la,,"e 5Un;;\
mãos,. frCf(UeÍltementel:om
água e sabá!•. - SN:ES.

Rua 15 de Novembro, 983 Fones: 1324 e 1713

AUTO COMERCIAL IMPORTADORA S. A.

ASTRAL DO DfA
11111' Haga Swami
2-1 de Set..mbrú

Dia ulil'a [avoravel 1mra
tudo e para todos; Lua. S'ltw'

� 110 e Neufuno dãu S01'�,:" em L'�
i �Otl jde��ís hllmanH3ri{)s� '.:<lS
! t,:s planus >"oeiais. insoi!'aCÔi'.�: PlleÚ('a� ':' r, 'lTlélnÜCl'i'� pr;?::in-
gi.f'. D�jqui5mJ, Os Hlarps. :yi'l

f gen.s p'-:r t(Jd8� d3 vias :l(-lo :pro

!1egidas. Ha b"ns ('lemento�:
: p<lr�t imoveis e cartorios,

0" Nascidos Nesta Data :..,__

i Aptos ao s:lc.;:rdoeio e ás citm_
r diás'_ �

sãJ íit�is' á': naz..li· ii pr-o;-;-
l ... ." j' i J::..J �-, ' '! ' .'.:.:

-

�

: 1,(.· ,{Hlu_ {. J pdL.
i
I _u_� . _

�
�

1'" ,",

� j

. � ,,:_: �-'

Del mil r�sidêm.:ia$ exdimam:· Prima é melhor e laya "de: fafé I Sim, agoe
ra, já se acha rm (I L, Prim� - a lavade�ra p�rfeita ,- Confratada espe�
cialnumle de S�O Paute se acha a dispos�ção Utn&1 demonstradora para provar
as Vim�iAgens da . rn,�quina de iflvar Prhllil", -, l'

: DORES NAO SE SVPORTA:\-l
t C9I\<I PACII�NCL'\,: It:LI.l\U-

I
NAwLSE COM 'l'OGAI.

i Tog'al COlllbatc- as dores· n(; ...
: n-álgicas. reumáticHs 'ÜU

"

grl
: pai'", vellCr�lld::_as ràpidHl111.'nte
i TogaI. enérgico dissolvent;: du
� ácido úric n�() dfeta o ,argu
I nismo. Os l'omnrimidos de To
i g�tl não tem COrltra inclic,l_
\ çao.

C;lsaeü intií,ulal1v ':l\'l-tm-,' iar!º junto (�um. as }},�.�llg;tS, A-Iscntaúp ,�le.I0\!IJ'1P�?�'1? manc-:,. :o��l, .�SP''--.�if.ic:o ��" :ornH1,j' dou". O alto do casaco C,COl'- flUI vemos. :.. collJun�o apre- qnuh da casa i
la �Ulça contra as dOlHS.

'l-��nmJllHfllfl,nu,ummmmm'lJnmmmunuuummmumummtmuummmlll
!

• IIIÜI�'III1III�"l.���;lL I� Doenças ervosas e MentaIS �... ! ferIas? lI!-� I� .CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DA ,GlORIA
.. _'.

ª IasE�l�O venha passa�l\il1 ª ' ASSiST1l:NCIA MÉDICA PERMANENTEAÇARGO DE ESPECIALISTAS �
:

I B I R A M A ��\
lª

" '
" .ABERTA AOS MÉDICOS EXTERNOS § a cidade PANORAMICAll� ELETIUCIDADE MÉDICA - J;tEPOUSO :_ DESIN70XICAÇÓES § Hospedando-se no L!!í';�, ALCOOLISMO =- THATAMENTOS ESPECIALIZADOS -- �.�cl,H O T E l B E' R r:. 11m H� Anu!da :Mtll!Iwz da ih'H.:l:m Nr. U47 = .r.r.�efou� Df. �I O � �. � -_il-�

"

-

.,
-- v. iIt!! � .FlND.E;REÇO 'I'ELEGnA!.l'ICO: "..,,;; "PtHQUtA'rnA 9 � �h que e o bem l1111m locah !Ilti! ! � ,,-

.
-- -

,

, � I HI sado com o� melh?r:e?�ii�_--=�=:::====-====��! <; U R IT! H l!.
.

_ _ ...
P A R A ]!I A' � I II! quartos e ollma COSlU"I'!!1!J--'--.,.:.;.:._;__------=o�===�;;:;;;;::;::;;:::v;:::;-,;:t;:;��iil'fr�iEla;::iiiar.iarn:!!=P�r.���E!::!!:!������=====:;;;;;;;,;;:;;;;=:;;. .

.-
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.1 3 9 9 E RECEBA EXPl,lCAÇÃO
DE COMPRA.
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de crvf.)mbro, 808
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qnc .pratícou: notáveis]

inter_j
tuad., também no ataque, em

venções, inc�Usiv!3 àqu(Ü� re- bera neste ainda residam al
sultante de' uma. penalrdade gurnas falhas. Mas. melhoran
rrifuriJna batid� por Marzinho. do s�u jogo co;juntiv.:J,
.'

A
.

equipe do A!l.'léricr" si Palm;;!irils tornar.ee.se uma

bem 'que bem longe, daquela equipe das mais poderosas da
região. p;is reuntndn agora
maior número de excelentes
valores, aumentou
cidade produtiva
assim, seu podcríc.

.

A ,l;>urtida' tr-anscor-reu den,
a, desejar, embora possua um Ln de um .equilíbrio notório,
arqLú'iro v,:!rdadeira muralha. 0.. amer-icanos estiveram mais
Quanto ao. Palmeiras, no-lfreQl.1.;;ntcs em suas ações,

tames grande ine:{hora em sua. é verdade, rolando mais r: re
estrutura' dieftfnsiva e aeen, tendo par mais, tempo a pelo,

ta �m seu domínio, Mas, os

ataques alvi.verdes, si hem
que esporádicos,' sem intuição
de conjunto, mostravam-se
sempre períg{)sos: e' r�soluto.s
dai. o eqllilibriO de possibW�
dades para' 'marcar. que tíve

raro, os .doi� conJuntos,:. : Foi,
em suma, uma ·partlda· que' a.
grad�.u ,_!:ela moviri;íentação, e
o resultado de 1

.. u 0, pode-se
dizer; ':foi 'mer.ecido,- porquan
to, enfrentando um' adversá,
rio possuidor de maís "can
cha" no .sentído conjuntivo
de SU% linhas, conseguiu o

1\1)

o Estiva e
com o Carlos'Renaul

b,tes· os re'sultados colhidos pelo (ruzeiro em ·ltajaí, concluindó sua
.

- temporada em. Santa Catarina - - -

fr�ndo outro tento no minuto fi

nal do match,

Apresentando-se. peranbs a.
I
tos de Tilico para, o Estiva e

t
que 1he deu Teixeirlnha aoe 21

platéia itajaie�se, nas tardes de
I
'I'esourính para O> Cruzeiro a03 f' 35 miuutns. Final: lx; - QllH.

�a��do. e dol�llngo, tz-ansatos. en-I', C,12 mínutns, - Final: :3xl. dros:

(leu.ando assIn.�..sua, curta tcm-I!I?:oalS de Ferraz L' HUE:Ul'nllO C e' o I 11 N N_ � ruz 11' - va ( o, ono {] Co:
118 pcrada tem gramados

catariuen-I
(Cruzei!') I, aos 43 e -14 mmutos. no,; Lé>:J·... Celso> Adams e Casquí

as ses, conseguiu "J. elenco do Es- Quadros: nha; Tesouríriha, Soligo. (Fer,
põrte Clube Cruzeiro 'de Porto. Cruzeiro ,_ Ivaldo. Nono e Nr:- ruz), Hug.dnho, Rudfmaj- e :Ta-.

Alegre sobr-epujar o 'Estiva por' no.; Léo, Celso Adams e Casquí- r'íeo, "
24 hm.as; nha; 'Tesourünha, Ferraz, Hu- C. RENAUX Mostmann,
Reu!aux, guinho. Rud.imat- c Rosa, Zen e· Ivo; TeZ'Oura. Bolomínd
ano pas- f 'B\ ranco

í

e lsn.!l \; Petrusky, A-
.

ESTIVA ,-, Medetros, Mutu e dcrbat IRolfl; Tale (Cur-récaj,

t
-

t"·' As, ex-ibíçôes do quadro gaucha ; Bento, Geninho, Osni c' Careta � 'I'elxelrInha e JO,I'n� rAladío).
lí'·pnese.n açao 1'D.1.00ense, cujo

�

" seu: arcÇl: Por outras situações' .

apesar- de se mostrar 'um' tanto Dido, Caleço, Mtneca ... Zico e Ti- Anormalidades - POr te!'
arqueiro, contundídno-se no 'lan-

. , ... li .p.erigC)sas p
.:
assou O reduto fi-I' exgotada a matei-la," de seus jo- ·lico. f '3gredl'd� um a'';:V'·ursarl·o .. decoís

ce do J)rlme,lrol gnal uacíona s-
� "-' � U yJ�

, d'
naí palmeírense. '. Mas, para; gadores, correspcuderam ple- i . rl'PI sofre·�· VllO.''lenta falta não as-ta, não retornbu -ao gramá o no .

. "'I,

tempo fi!nal.
contrabalançar, a ofensiva do namente à expectativa do pubii- CRUZEiRO 1 x C_'RENAUX sin·alada. pejo'á;rbitl)) .. :t'oi -Qi za-

'Palmeiras, sem a .mesrna co- I�O esport.ívo da
.

vízínha cidade 1 �- Juiz: Bren3l Andrade, com Igueiro. Ivo· expulso da cancha,
, <ird�nà�o . dos rubros, tam, marítima, o qual. prescncIcu' regular atuaç�. - Renda: 13 &JS 35 mÚtutos da' fase eomple
bem .Ievou o . 9ãnico à án2a duas parti'das basta'nte sugesti'

\

mil cruzei'''os apr')ximadamente, mental', Terminado o prelJo 'Viu
•

. . � I" ,

viSItante, c :si Suas rêd·�s não vaso cujos detalhoes técnicos fo- - 1'0 ill:mpo lxl, tentQs de Cas- se ab>T·e.dido 10, mediaa.rr 'dai con-
sentiram. pQr' .��ais vezes o �'am os segui'ntes: I quinha de penalti (bola na mão tenda. Pi€'lo sr. ArnfldÚ! Schaefer,
c.:::'ntacto da redondu; dev�-se Cruzeiro. 3 x Estiva 1 ,- Jutz: de ;cso�ral, marca�o ..

COlJ,1 eX- altQ' m�ntor d'Ji clube brusquen�
a-o fator chance ·e,em grande .I3ren71 Andrade com desempe- I

ceSSl,'� l'lgOJ' pe;.) arbItro, e Pe- se, revldando à ltul''a. um. (!ps
:part,:.- à espetacular atuação· ·nho que satisfez - Renda: Cr$ trusk:v, emendand-o cer1:j(.ira e lllembros da 'embaixada. cruzei-
'de excelei�t�� . :),fOO.OO. - 1.0 t.�mp·): 1x1 ten- violentaulente magnifico llaSse! rista.

. . , • I.

f01'<;,1<5 com o Bandctrantes.

tl'Í(:.;}l-ol' fez 2xO na fase inicial.

se� sar lã essas coisas e' depois
de se avantajar em 3xl no pe,
rtodo complementar ..

·

recuou

g'-lt'antiu a vrtóría. embora

sua lavadeira

,.

a sOei nossa laia!
Ve!!lg lHl!l!!tá-l11. em· p!en •.J.H�balh,).

Venha conhecer I!,,�U w:no a.� • ,Ú",{'l�'

IíS1Kill' que n�(;,i'a!:ll ti'! B!JNDIX
l�c{)(lom:tt' a Javad('Í!i�' ii tiÚJIrI,Úit ii
mais ycodida nu mundol

. $Ó BfNDIX feQnomut
lhe'prIJp9'rdtiflfi Ç�f�l!i V!lq�fHrr!!l:

1- gu'tomºIi(;Qm�nfP., endl'õ <" de '1'." '.

no seu nível cedo c tr:.mp"rnlvr'1 (.,j",

quada, quenle C frio.

, 2'· automnticDm�nie, pdo :\1:1 (11,0(')

agitadora, Java SlJo·';éfllcnle ,.cm [lrcjlld"
cor os tecidos.

3·- autQmêtticaméntê, esyosio-se' poro

enxaguar, sempre em águo' lim�o, urna

ou duas vêzes, à sua vontode.

4..; auto'màticamente, �ntes de cada re

novação de água, extrai a água da roupa,

pejo novo e patenteado prC'ccssc,o vácuo.

flexível

exclusiva ca 6E�D1X, go,antid ...

por 5 anos - quo:" I em su'áves movimentos

a vácuo, tira o t:.gua da roupa,. depois de

enxaguada, s _m amárro�ar., se'm '91:'e:?far
botões, envo:vendo suavemente o te�ido,
num prol;p',3o que elimina o prejudi'itll B

antiquado "TõJo"•

.... mais estas vanta'g•.ns: a 'SENOIX'
Economat náo necessita fixação 00' solo
nem instalação especial. Trabalho com

qualquer pressa'o de água' e.bosta ligá-Ia
em qualquer torneira, lJoro 'que funclons
com tôda g eficiência,

l '"« i:

;lptüv,item !13mBém lENCflllDflRJtWIUTA '{iS 'ó1�8i30:mensais
-" .
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DEPUTA DO ESTADUAL
DEVEMOS VOTAR EM

GERHARD C. F. NEUFERl
Um

.

bomem, que
duas. vezes eleito I
vereadorr demons- i
Irou a sua capatida- :
dei' energia e henes
fidade em pró! de.
Blumenau e que na

Assembléia Esta
dual seriá um legifi ..

·

mo repre�enfante
dos que trabalham e "

produzem em Santa

Ficaram feridos
•

maIs de
,',

T H E O: ..

rirlt

das revelam hoje Q.ue fi França
condicionou essa aceitação ao pre
paro de garantias adequadas con

tra uma ressureíção do militaris
mo alemão. Com isso, foi clixni
nado um dos principais obctáculos
com que se defrontava a conteren
cia

.

ela semana vindoura, sobre o

Calarina.
�...

.

A classe estudantil desta

I
de 'Carvalho Nóbrega 1.050 . . .,

cidade vem encarando com votos' 4 o lugar srta Mi _ I'fa, SUa _VIsita feita a reda-

ti
. ...' '. ! � • •

çao acste Jornal, ontem à noi-o lmlsm<: e parhcula� l.n�e..; 1:'lam Mederros, 500; 5.0 lu· te: o sr.' Dorando Paulinetti
\�sse a mt�::essante micra- gar, srta. Silvia Althof, 125 fri;;;ou o importante papel que
tíva da Umao Blumenau- votos' 6. lugar srta. rr � I

� ONU vem des·2mPt�n,han�o
ense de Estudantes; de pro- .

,o '.. (i J'!t1_to.a essa louvavel e !llerl-
mover o concurso para a

lOISa Helena Reis Sada 75 torl'da camp2;1�a, _9.ue vai Ie-

Ih d
. wtos

' van o a cívílízacão e a eultu;
esco a a sua Rainha, eer- .

tame êsse que está desper
tando grande entusiasmo
entre os diversos estabele
cimentos de ensino, os

quais já apresentaram suas
candidatas: Até a presente
data já foram apurados
4.700 votos 'entre' às can
didatas que concorrerão' ao
cobiçado título.. A 'última
apuração acusou o seguin
te resultado: 1.0 lugar --

Srta. Mariazinha Coelho
Zomer, 1.675 votos; 2'0 lu
gar, Srta. Ilma Silva', 1.275;
3 ..0 lugar, srta. Rosemarie

_- PA R A . fE R J f) A.S,,�"" �'" ·1'

E C' z,6 M· tA S,
INFLAMACOES,
C O C.E J.R AS,·
F R r-l: I R

Condiclonãdo' õrearmamento . .
.

Preparo de garantias adequadas contra
uma ressureição do militarismo alemão

Nações Unidas. Nova Iorque, 23

(UP) - A intromissão do comu

nismo agressivo 110 hemisfério oci
dental oorá origem graves con

flito,;. Tal advertencía foi hoje
formulada pelo secretário de Es
tado norte-americano, sr. John F.

'Ou�l"s. Mr. Dull.es recordou que
todos os países americanos esta
vam dispostos a reunir-se para re

solver o problema d.:l Guatemala
quando o proprio povo de.;se país
se desembaraçou do comunãsmo ,

O sr. Dulkes fes deelaraçõ\';� na

. i�i���i�.(��À�ítirA�;S�3i!iSi��1 As,e�:.��a ;:e�:='alO tio

!
\i� R.OMA, 23 (U?) .- Os socíalís,

�! Para Caçador �� tas da esquerda pediram hoje ao

�� E;
-

Bl ta �"

I
�cnac1o (rue o partamento Investí,

�
"tprCS50 umenauenss L· 3. í:� guc o escandalo do século da Ita-

!� Fones: 1620 e 1752 �: lia. i\ moção dos socialistas da

iJ,ºe�'!"'�'.".l�'!'"l:!:f.'!iJ.'J';V.''''f-:;.Jt:.r,,;•. ,��,� fl."'�� e-querda propõe a consütutcão de
...uzu.u .... _ ••"'tI'....o..ceo ......cec ......;:.'_ .. ":'.. -'.-'.:..-,... �

LONDRES. :l3 (UPi - O pri
meiro ministro f cós, 51· ..· Men
des Franco, conccrdou em princi
pio com a admísaão címultanea
da Alemanha tanto na organiza
ção do tratado .cfe Bruxelas, quan-:
to na orgc.nízação do tratado do
Atlântico Norte. Fontes autcríza-

r:armamento da Alemanha ociden
tal.

Dará origem a. sraves
conflitos

comissao parlamentar cnc<arrega�!,.
da da investigar o as�';s&Ínio da

jovem Romana Vilma Montesi, no

qual c.tão envolvidas importantes
(iguras da Repúhlica.

'

Moço idealista e

infeligen"e
..

que na

Câmara dos
.

Verea-

PARA V E R E A D O R
Vote em

ROMEU PERElRA

Caprichos da natureza ��"�!�:>
�-.

Ocorreu DO Hos�ital �aDto Intuniu
um curioso caso �g tri-gemeos

Occ ..reu na madrugada de
quarta para qu,intl:lt.feiru, na

Mâ�erni�adc e YllfancÍa do
f]l:spi;tal Sa.n't�J Ari'ti)ll'i(), .ill·
t·�ress(lnt{.) caso de trt.gemeoe,
cujo fato repercutiu curiosa.
mente Desta' cidade. Tanto a

parturiente como as três
crranças .é:stão passando 'bem.

O narto verificou-se às
3,40 horas, quando nasceu
um menino, às 4,35 minutos
o segundo meníno � p,Cr uítí,
I1�O 'um s menina, que nasceu
às 4,40 .. 0 !lur[o veríficou.sc
normalmente, tendo OS meni
('mi pf.),;;ado 3 quilos .eada e a

menina 3 quilos e 100 grito
rlws.
Os pais dos r ecemvnascidos

são Cu-itódío Vieira te Mau
rina Amorim Vieirll, de fa-
milia humilde. .

Grande ma�a d{c curiosos
tem eompareeido à Maternx
(hõe (.! InfancÍa do Hospi':.ul
Santo Antonio, -?m v.i.5ita à
par1.uriente.:; ao" três gcmzos,
Goocrv.ando.se gtõ"tos de ge_
nerosidade dos visitantes. que
presenL�iflm as crianças com

varlOs objetos ª donativos
Os I.rês' gêmsós, que serão

levados à pia batismal no

f O R D
P!1ri'�.§ LEGITIMAS

RUA
BLUMENAU

xv DE NOVEMBRO, N.o 9 2 3'
SANTA CATARINA

x---

1.1\1. PORTAÇAO DIRETA!

Agenles nA U S·T I N"

Peças r!]ra� CHEVRO LEI, FORO, G. M. C" DOODGEr' .JfEPS, "INTER
NATIONAl' E MOTORES HERCUlES'

.....

CAM. ti" f...m.srll:a.!!!3 li. A.
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